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Temporal Glòria ??

(22/01/2020)
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ABANS DESPRÉS



SITUACIÓ ESTACIONS BOMBEIG I BARRERA ANTI-SAL
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

DEL DELTA DE L’EBRE
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CABAL SÒLID AL TRAM INFERIOR DE L’EBRE

Any

Capacitat 

embassaments 

conca (hm3)
Cabal sòlid (Tn/any) Font

1877 0 30.000.000 Gorria, 1877

1944 720 22.000.000 Desconeguda

1961 3.450 2.200.000 Catalán, 1969

1982 6.240 320.000 Varela et al., 1986

1986 6.280 150.000 Palanques, 1987

1987 6.280 150.000 Muñoz, 1990

1990 6.280 150.000 Guillén et al., 1992

2000 7.000 100.000 PHN, 2000
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REGRESSIÓ DELTAICA ENTRE 1946-2015
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CORRENTS MARINS A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

(Nielssen)
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EMBASSAMENTS A LA CONCA DE L’EBRE



PROBLEMÀTICA DELS SEDIMENTS
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ALTERNATIVES DE REMOCIÓ DELS SEDIMENTS 
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CANVI CLIMÀTIC + SUBSIDÈNCIA

HIPÒTESI PRUDENT:

- Increment del nivell del mar = +4,5 mm/any → l’any 2100 (80 anys):

(3 – 6 mm/any)

4,5 x 80 = 360 mm. = 36 cm.

- Increment de la subsidiència = - 3 mm/any → l’any 2100 (80 anys):

(2 – 4 mm/any)

3,0 x 80 = 240 mm. = 24 cm.

-  dels dos efectes → 36 + 24 = 60 cm.

HIPÒTESI MAJORADA:

 dels dos efectes =  100 cm.
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NECESSITATS DE SEDIMENTS AL DELTA

Cal fer una acreció artificial per elevar els terrenys del Delta a una cota de +1 m sobre el nivell del 

mar, que amb les dades de la topografia actual implicaria elevar a aquesta cota uns 156 km2 (

50% del Delta). La següent taula mostra les necessitats anuals de sediments per assolir aquest 

objectiu, amb una densitat del sediment de 2.650 kg/m3, i una porositat de 0’65.

En total seria necessari dipositar als terrenys del Delta del ordre de 2 milions de tones de sediments 

a l’any, coincident amb les aportacions de cabal sòlid de la data de construcció dels embassaments 

del tram final (DIAPOSITIVA 24, ANY 1961). 

El total dels sediments retinguts a l’embassament de Ribarroja s’ha avaluat en unes 19 MT, i al de 

Mequinensa en unes 160 MT, per la qual cosa, els sediments retinguts a l’embassament de 

Ribarroja no serien suficients per a l’acreció artificial del Delta i s’hauria de recórrer també a 

l’extracció de sediments de l’embassament de Mequinensa, en un procés progressiu al llarg de 

molts anys, fins que desapareguessin els fenòmens de pujada del mar degut al canvi climàtic i de 

subsidència dels terrenys del Delta.  

PUJADA RELATIVA DEL 

NIVELL DEL MAR (SRNM)

TAXES

(mm/any)

APORTACIÓ SEDIMENTS 

(x 103 m3/any)

APORTACIÓ SEDIMENTS 

(Milions de tones/any)

SUBSIDÈNCIA 3 468 0’81

PUJADA NIVELL DEL 

MAR. CANVI CLIMÀTIC

4’5 702 1’21

TOTAL 7’5 1.170 2’02
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APORTACIÓ DE SEDIMENTS

AVANTATGES: >capacitat vas embassament, 

protecció Delta (colmateig), lluita contra macròfits, 

lluita mosca negra, millor navegació i turisme, …

INCONVENIENTS: deposició dels sediments als 

punts de captació, conservació de la xarxa de 

regadiu, decantació a les centrals nuclears o 

hidroelèctriques, …

AVANTATGES > INCONVENIENTS
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PRESSUPOST: Es demanen 6’5 M € per al pròxim quadrienni.



POLDERITZACIÓ DEL DELTA
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SECCIÓ TRANSVERSAL DEL DIC DE DEFENSA 

(Projecte de Sanejament, 1972-74, IRYDA)
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FILTRACIONS AL DIC
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ACTUACIONS FRONT LA PUJADA DEL MAR 

(BERGA, 2017)
Tres punts bàsics:

1) Construcció d’un camí de guarda (dic de protecció, en vermell) en una longitud d’uns 50 km per a la 

protecció de la plana interior deltaica i la defensa dels assentaments urbans, llacunes interiors d’alt valor 

mediambiental (Encanyissada, Tancada, Alfacada, Canal Vell, etc.) i terrenys agrícoles. Amb una cota variable 

d’entre +1’50 m y +2’00 m, i una amplada d’uns 4-5 m. Podria ser de terra a les parts interiors de les badies no 

subjectes directament als efectes del onatge i temporals, amb protecció de vegetació o escullera. A la part 

exterior del Delta, subjectes directament al onatge (zones de la platja de la Marquesa, platja de l’Alfacada i 

platges de la Platjola i Eucaliptus), el dic seria de terra amb la protecció adequada d’escullera. En general, 

aquest camí de guarda s’ubicarà al límit del Domini Públic Marítim Terrestre (línia ZMT).    

A les platges de la Marquesa i de l’Alfacada, que estan 

subjectes a un procés d’erosió de la costa, aquest dic 

s’hauria de retranquejar cap a l’interior en una distancia 

compresa entre els 150 m i els 300 m per a permetre 

uns amples de platja que servissin d’atenuació dels 

onatges d’aquestes àrees i de manteniment de les 

seves platges de sorra.

2) Recreixement de les fletxes deltaiques amb 

aportació d’arenes +1m a +2m, (en groc) per a que 

s'acoblen progressivament al nivell del mar, i 

mantinguin la seva estructura i dinàmica costera actual.

3) Protecció del front costaner mitjançant dunes i 

illes litorals (en verd) amb diverses configuracions 

exemptes o de baixa coronació, per dissipar en part 

l’energia de l’onatge exterior incident.
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PROPOSTA DE RELACIÓ D’ACTUACIONS FUTURES

(PHCE 2021-27)

1. Dics costaners, anomenats al Delta “camins de guarda” (rius Po a 

Itàlia i Roine a França). Pizarro (1974), Berga (2017).

2. Aportació de sediments. 

3. Barreres de defensa submergides front les inundacions del mar.

4. Dunes litorals i barreres de sorra amb vegetació.

5. Barreres d’illes litorals naturalitzades per dissipar energia.

6. Recreixement i condicionament de les fletxes deltaiques.

7. Aportació i redistribució de les sorres per la costa.

8. Restauració de llacunes, badies i zones humides.

9. Barrera anti-sal mòbil a uns 5 km. de la desembocadura que permeti 

el trànsit de vaixells pel canal central.

10. Alimentació amb aigua dolça de les llacunes i badies.

11. Estabilització de platges mitjançant espigons i dics discontinus 

(IBERINSA, 1992).
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PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA

TAULA D’ENTITATS REPRESENTATIVES DEL DELTA DE L’EBRE 

(T.E.R.D.E.)
1) Declaració de motius: 

Cal fer una Manifest-Declaració pública i consensuada, amb objectius.

2) Catorze grans grups que conformen el Plenari: 

- Cada grup nomenarà a 2 vocals representants per formar part del Plenari i 1 suplent.

- Els 28 representants nomenaran un President/a que completarà el número de 29 persones i 
presidirà també la Taula del Consens (Comissió executiva).

- Constitució de la TERDE amb 28 representants i 1 President/a. Institucionalització funcions. 
(Decret Generalitat). La CREADE era el Art. 6 del Decret de Sanejament 3.722/1972, de 
21/12/72 (BOE 23/01/73).

- A les reunions de la TERDE podran assistir el/els representants de l’Administració (Estat, 
Generalitat) com assessors (amb veu però sense vot).

3) Pressupost:

Cal establir un fons econòmic per a les necessitats de la Taula i despeses de gestió, a aportar 
íntegrament per l’Administració.

4) Règim de treball:

Cal establir un règim de treball i, si s’escau, la creació de comissions.

1 reunió mensual ordinària de la (Taula de Consens) i semestral del Plenari ?.

5) La TERDE quedarà adscrita a:

- Ministeri per a la Transició Ecològica (a nivell estatal)

- Departament de Territori i Sostenibilitat (a nivell català)
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Gràcies per l’atenció 

i salut per tothom!
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